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RESUMO 

Este trabalho apresenta parte da investigação em andamento no Instituto de Estudos da Criança da 

Universidade do Minho, cujo objecto de estudos é o livro infantil sem texto. Este objecto tem sido por 

nós utilizado e estudado há mais de 10 anos, como professora do curso de Design de uma universidade 

pública brasileira, a Universidade Estadual Paulista (UNESP -Brasil), onde temos produzido, junto aos 

estudantes universitários, livros sem texto não convencionais e alternativos, os quais valorizam as 

imagens, cores, texturas, intervenções gráficas e experimentação de materiais, trazendo às crianças as 

mais variadas possibilidades de leitura. 

A investigação atualmente desenvolvida, de cunho qualitativo, está a ser realizada junto a crianças 

pré-escolares nas proximidades de Lisboa, e também na cidade de Bauru, estado de São Paulo, Brasil. 

Objectivamos desenvolver um estudo comparado entre as variadas possibilidades de leitura apresentadas 

por este tipo de livro em culturas e meios diversos. Assim, trabalhamos com escolas públicas e privadas 

em dois países diferentes. 

Outro aspecto importante a ser observado é o papel do design do livro neste processo, ou seja, 

pretendemos verificar como o livro enquanto objeto e conteúdo visual é aceito, lido e interpretado 

pelas crianças envolvidas. Como docente em um curso de design gráfico, buscamos também reunir 

informações e definir parametros de forma a colaborar com os autores, criadores e produtores deste 

tipo de livro, analisando quão profundo deve ser seu conhecimento do universo literário, educacional 

e perceptual da criança a quem o produto se destina. 

Até o presente momento os grupos de crianças selecionadas foram observados e filmados. Incluiu¬se 

crianças de uma escola pública e outra privada, entre os 3 e os 6 anos de idade, num total de 20 

crianças por escola. O processo realizou-se em Portugal e também no Brasil, num total de 40 crianças 

em cada país. Registramos as crianças a manipular uma série de livros ilustrados sem texto previamente 

selecionados, num total de 5 livros. Algumas conclusões já esboçam-se e serão apresentadas neste 

congresso. 
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UM POUCO DO UNIVERSO DO DESIGN GRÁFICO 

O Design Gráfico é uma área de pesquisa e atuação, que envolve uma série de 
possibilidades de criação, suportes e meios. O designer gráfico pode responsabilizar-
se por um grande número de mensagens visuais transmitidas por meio de impressos 
(cartazes, folders, jornais, revistas, livros, convites, programas, catálogos, mapas, impressos 
institucionais...), vídeos, cinema, Internet e demais médias eletrônicos, médias de grande 
porte, sistemas de sinalização e informação em ambiente urbano ou ambientes fechados, 
entre outros. Tais mensagens podem veicular diferentes conteúdos, como identidade 
visual, informação de diferentes naturezas, publicidade, entre outros. Cabe ao designer 
não só criar, mas acompanhar a idéia a ser transformada em mensagem visual. Assim, 
ele precisa conhecer a problemática que envolve o projecto, contextualizando-o em um 
universo social, econômico e cultural. Outro fator de extrema importância é o público/
usuário ao qual o projecto comunicará a mensagem/informação através de determinada 
peça gráfica. 

O projecto gráfico e editorial 

Dentro da área gráfica os projectos editoriais têm sido muito valorizados. Ao contrário 
do que foi “profetizado” por muitos, as mídias digitais não fadaram os livros impressos ao 
esquecimento. As exigências neste campo aumentaram por parte dos editores e leitores. A 
evolução dos processos de produção gráfica ampliou as possibilidades criativas e diminuiu 
os custos de fabricação dos livros, além de reforçar o papel do design neste contexto. 

As relações entre livro e design são históricas. Ligam-se efetivamente com a invenção 
da tipografia (século XV) e a revolução técnica e cultural daí recorrente. 

Através da tipografia a produção de livros, antes manual, cresceu imenso, uma vez 
que inseriu-se num processo mecanizado. Novos desenhos para as letras, formatos diversos, 
formas de encadernação, vinhetas, ilustrações... as novas preocupações geradas pelo livro 
mecanizado gradualmente passaram a ser estudadas, planeadas. Os livros deixaram de 
ser obra única, manuscrita e ornada, para ser objecto de produção em série, projectado 
para tal. Enquanto objecto, o livro tornou-se um projecto de design gráfico. 

Hoje o livro é um trabalho conjunto entre o escritor e outros profissionais, entre eles 
o designer. Este último deve primeiramente conhecer bem o texto, além de levantar dados 
importantes como o público leitor (faixa etária, nível cultural ou outra particularidade) e as 
limitações técnicas e econômicas da produção. A partir deste levantamento de problemas 
inicial, o processo de criação e execução do projecto deve vencer algumas etapas, como 
escolha do formato da peça, escolhas tipográficas, ilustrações e criação de capa. Também 
o aspecto produtivo deve ser considerado: tipo de papéis ou outros materiais, técnicas de 
impressão e acabamento a serem usadas, editoração e encadernação. 
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UM POUCO DO UNIVERSO DOS LIVROS INFANTIS 

Reflectir sobre a criança e suas reais necessidades diante das ferramentas de 
aprendizagem e desenvolvimento é uma responsabilidade constante de diversas áreas 
profissionais que servem à formação do “ser criança” em seu aspecto físico, emocional 
e intelectual. No âmbito da educação, o grande mote dos nossos dias são as novas 
tecnologias. A internet, cd-rooms e muitas outras variantes da informação digital e de 
fácil acesso tomam seu lugar e tornam-se objecto de atenção e estudo. É inegável que 
estas ferramentas tecnológicas têm muito a contribuir para a formação da criança. Não 
são, porém, meios substitutos para alguns recursos ditos “convencionais”, mas que são 
altamente importantes no desenvolvimento infantil, destacando-se os livros. 

Afirmamos que o livro enquanto objecto é um projecto de design. Mas antes disso 
é o suporte para um conteúdo, classificável dentro da literatura. 

O aparecimento da literatura infantil decorre da ascensão da família burguesa, do 
novo status dado à infância na sociedade e da reorganização da escola, principalmente a 
partir do século XVII. Hoje esse tipo de literatura ganha um valor crescente, mas foi por 
muito tempo tratada como um gênero menor dentro da literatura tradicional. Na visão 
do sociólogo francês 

Mare Soriano (in CARVALHO, s/d), o livro infantil é entendido como uma mensagem 
de um autor-adulto para um leitor-criança e, como este leitor encontra-se na fase da 
aprendizagem, a leitura torna-se também um processo de aprendizagem, mesmo não 
sendo esta a intenção do escritor. 

Neste processo de adaptação do livro à criança, o design, uma linguagem expressa 
pela imagem e pela forma, encontrou um campo fértil de intervenção, pois letra e 
ilustração mostraram ser o “casamento perfeito” nos livros infantis. Foi deste dueto 
palavra/imagem que passou-se então a compor os livros infantis. 

Os livros sem texto 

Ou: “livro de imagem, álbum de figuras, álbum ilustrado, história muda, história 
sem palavras, livro de estampas, livro de figuras, livro mudo, texto visual” ... (CAMARGO, 
1998). 

Segundo Fanny Abramovich, este tipo de livro dá à criança a possibilidade de ser 
co¬autora do livro, criadora de um texto verbal e até mesmo de outros textos visuais. 
“Estes livros são sobretudo experiências de olhar...De um olhar múltiplo pois se vê com 
os olhos do autor e do olhador/leitor, ambos enxergando o mundo e as personagens de 
modo diferente, conforme percebem esse mundo.” (ABRAMOVICH, 1989) 

A imagem tem papel fundamental nos livros infantis. Os livros sem texto primam 
pela exploração deste elemento e tentam potencializar, não somente o poder das 
imagens, mas também, em muitos deles, da materialidade do livro em si, muitas vezes essa 
materialidade é reforçada por recursos de tridimensionalização das páginas, mediante 
alguma técnica. Sai-se do formato bidimensional das páginas (altura e largura) e cria-se 
uma terceira dimensão, um novo plano mediante a interferência no plano original. São 
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dobraduras, colagens, recortes, janelas e muitas outras técnicas que trazem efeitos de 
uma nova dimensão à página convencional e envolvem outros sentidos além da visão, 
ajudando a mensagem a ser entendida e absorvida. Como nomeia Eduarda Coquet, “as 
imagens que querem fugir dos livros” (in VIANA, MARTINS, COQUET, 2002). 

Figuras 1 e 2: livros tridimensionais (in YOKOYAMA, T.,1989) 

O designer italiano Bruno Munari dirigiu às crianças parte de seu trabalho. Em seu livro 
Das Coisas Nascem Coisas (MUNARI, 1981), o autor narra primeiramente o desenvolvimento 
de seu livro ilegível e depois, dos pré-livros. Com estes últimos, sua proposta foi resgatar 
o processo de conhecimento de mundo da criança em objectos que exploram todas as 
suas fontes de percepção e que se relacionam de alguma forma com livros. Munari usou o 
pré-livro como linguagem visual, experimentando suas potencialidades comunicacionais, 
visuais e tácteis. O pré-livro de Munari foi além do livro simplesmente ilustrado, sem 
textos. Foi além do uso das imagens, pois a criança habituou-se a ver imagens e textos 
impressos sobre papéis pouco variados e encadernações convencionais. Extrapolou a 
imagem e evidenciou a materialidade do objeto livro. É este o ponto que faz do pré-livro 
uma experiência peculiar, importante de ser citada nesta pesquisa. 
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Figura 3: Livros Ilegíveis de Bruno Munari (in YOKOYAMA, T. (1989)) 

Figura 4: Pré-livros de Bruno Munari (in YOKOYAMA, T. (1989)) 

Foi em experimentações feitas com alunos universitários sobre os pré-livros de 
Munari que iniciamos um longo processo de investigação sobre livro sem texto e design, 
continuado em nosso doutoramento. 
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Figuras 5 e 6: Pré-livros feitos por alunos do curso de Design Gráfico da Unesp

em Bauru/Brasil a serem manuseados por criança em escola da cidade 

A INVESTIGAÇÃO RECENTE 

Nossa investigação actual traz como objectivo principal conhecer mais sobre o 
mercado editorial de livros e sobre o usuário “criança”. 

Levantamos produtos editorais, comerciais ou não, que privilegiassem o trabalho 
do designer como co-autor ou autor do livro. Encontramos livros com essas características 
tanto no mercado editorial convencional como alternativo. No campo dos livros 
alternativos incluímos projectos estudantis realizados dentro das disciplinas do curso de 
Design gráfico da Unesp, já registados ao longo dos anos. 

Analisamos tais produtos sob os aspectos referentes ao design (elementos de criação 
e produção: forma, suportes, imagens, tipografia, identidade visual) e ao “leitor” criança 
(recepção da informação táctil e visual do material por crianças não alfabetizadas). 
Pretendemos verificar a mais-valia destes livros, bem como delinear parâmetros para 
futuras produções. 
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Metodologia de investigação adotada 

Para a investigação proposta, não adotamos uma única metodologia de trabalho, 
e sim um conjunto de metodologias que têm se mostrado necessário. Apesar de algumas 
ferramentas de quantificação poderem ser usadas ao longo da pesquisa, o enfoque 
principal é a realização de uma pesquisa qualitativa. Esse caráter torna-se evidente no 
desenvolvimento de uma pesquisa de campo realizada após escolha e análise de um 
conjunto de livros. 

Pesquisa de campo 

A realização da pesquisa de campo busca avaliar a interação entre o leitor (criança 
pré¬escolar) e o objecto (livro sem texto), considerando-se fatores como idade, sexo, 
contexto escolar, familiar e cultural. 

O contacto com o público infantil é colocado como ferramenta de análise dos objectos 
seleccionados, sendo este o ponto alto da investigação. Destaca-se o desenvolvimento 
de um estudo comparativo entre um grupo de crianças de uma escola pública e outra 
particular, ambas portuguesas. Posteriormente o mesmo contexto é criado no Brasil, 
sendo então comparadas crianças portuguesas e crianças brasileiras. 

Em se tratando de uma investigação qualitativa, sabemos que os dados encontrados 
são específicos ao grupo pesquisado, porém podem e devem abrir caminho para questões 
mais alargadas nas áreas da literatura infantil, comunicação visual e design, bem como 
em outras áreas de estudos da criança. 

Escolha dos objectos de pesquisa 

Dentre um não muito alargado grupo de livros sem texto disponíveis no mercado 
editorial e algum material alternativo angariado ao longo de mais de 10 anos de pesquisa 
e produção de livros sem texto em disciplina do curso de bacharelado em Design Gráfico 
da Universidade Estadual Paulista – UNESP, selecionamos um total de 5 livros, crendo 
ser este um bom número para uma pesquisa qualitativa possível. Um número menor, 
acreditamos, seria limitado pelas múltiplas formas e estruturas encontradas nestes 
livros. Já um número maior dificultaria a pesquisa em si, a qual exige uma observação 
personalizada, onde cada criança, gestos, expressões e palavras são importantes. 

A pesquisa em busca dos livros encontrou algumas limitações no mercado editorial 
português. Cremos ser esta uma modalidade pouco explorada pelos autores/ilustradores 
portugueses, daí ainda contemplarmos vasto campo de pesquisa sobre tais objectos. Uma 
busca mais internacionalizada foi feita então. Salientamos que existiriam outros livros 
interessantes para inclusão na pesquisa, porém, na tomada final de decisões o grupo 
abaixo foi definido. 
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The Red Book 

LEHMAN, Barbara. The Red Book. Boston: Houghton Mifflin Company, 2004. 
Este livro, criado por uma designer americana, utiliza uma ilustração convencional, 

com um nível razoável de realismo, principalmente nos objectos e ambientes. Os 
personagens apresentam-se um pouco mais estilizados, porém com todas as possibilidades 
de identificação de cores, proporções, feições, etc. A narrativa visual apresenta-se 
seqüenciada, com um começo, um claro desenrolar de acontecimentos, um ponto de climax 
e um final sugestivo de recomeço. A narrativa, apesar de uma figuração clara e realista, 
traz um elemento de fantasia e metalinguagem: um livro vermelho que possibilita a duas 
crianças de raça e lugares visivelmente diferentes conhecerem-se e encontrarem-se. O 
livro caracteriza-se então como um “portal” entre dois “mundos”, como “naturalmente” 
concluiu uma criança de 4 anos de uma escola pública brasileira. 

Figuras 7 e 8: capa e página do livro “The red Book” 
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O Balãozinho Vermelho 

MARI, Iela. O Balãozinho Vermelho. Lisboa: Editora Kalandraka, 2006. 
O livro é a reedição de uma história que data dos anos 60. Uma experimentação 

plástica e gráfica por parte da sua autora, uma designer italiana. Plástica porque faz de 
um único elemento inicial seu centro de atenção. Tal elemento, um balãozinho vermelho, 
passa por um processo de transformação linear até um elemento final, gerando rimas 
plásticas, relações pelas formas e pela cor vermelha. Elementos secundários, incluindo um 
personagem humano, fazem parte da história, mas a “falta de cor” os mantém em um 
segundo plano. É uma experimentação gráfica justamente pela produção a duas cores, 
vermelho e preto, do miolo do livro. O uso deste recurso não é comum nos livros infantis, 
principalmente nos mais recentes. 

 

Figuras 9 e 10: capa e página do livro “O Balãozinho Vermelho” 
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Oh! 

GOFFIN, Josse. Oh! São Paulo: Editora Martins Fontes, 2ª. Edição, 1995. 
O livro, cuja edição utilizada foi brasileira, possuiu uma edição portuguesa anterior, 

bem como edições em outros países da Europa. Seu autor é um designer francês. A edição 
brasileira traz uma capa flexível, enquanto a portuguesa usa uma encadernação em capa 
dura. Todos os outros elementos do livro, porém, permanecem fiéis. Ele traz como ponto 
alto a criactividade de suas ilustrações, aliada à diferenciação gráfica presente no formato e 
dobragem de suas páginas. O formato permite um jogo de “esconde-esconde” e “parece-
mas¬não-é” com os personagens, fator esse que atrai e diverte o pequeno leitor, além de 
levá-lo a formas, animais e objectos que relacionam-se entre si de maneira irreal e ilógica, 
sendo este o elemento de estranhamento, criactividade e diversão do livro. 

 
 
 

Figuras 11, 12 e 13: capa e página (dupla e tripla) do livro “Oh!” 
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i. Livro Geométrico 

RAYMUNDO, Delfino da Silva. Livro Geométrico. Bauru: trabalho realizado na 
disciplina “Produção Gráfica II”, do curso de Desenho Industrial -Programação Visual da 
Unesp, 2000. 

É um livro produzido em caráter experimental. O protótipo, único mas passível de 
reprodução, apresenta características próprias, como recortes, abas dobráveis e colagens. 
Nenhuma figura é realista. Apenas formas básicas (quadrados, retângulos, triângulos e 
círculos) e cores também básicas (vermelho, azul,amarelo e o branco do papel) preenchem 
as páginas do livro. As formas e as cores também ditam um enredo de relações plásticas. 
As formas formam e transformam as páginas pela interferência motora do observador. 

Figuras 14: capa e página do livro “Livro Geométrico” 

Figura 16: página do livro “Livro Geométrico” sendo manipulada 
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Astronino 

OLIVEIRA, Cristiane; PAULA, Flávio B. Astronino. Bauru: trabalho realizado na 
disciplina “Produção Gráfica II”, do curso de Desenho Industrial – Programação Visual da 
Unesp, 2004. 

O livro, também um protótipo, não apresenta qualquer tipo de diferenciação gráfica 
perceptível para o leitor de um livro reproduzido industrialmente. Suas ilustrações foram 
tratadas de forma digital e impressas em papel semelhante ao couché, comum nos livros 
infantis. 

O pequeno livro tem uma narrativa seqüenciada, simples, porém conta com 
elementos fantasiosos que uma viagem a outro planeta pode proporcionar, além de 
pequenos detalhes gráficos (colagens) que podem enriquecer a leitura dos mais atentos. 

Figuras 17 e 18: capa e página do livro “Astronino” 

 
Delimitação do campo de pesquisa 

A delimitação do campo partiu da opção metodológica de realizar uma pesquisa 
qualitativa, numa busca de pistas para uma área de estudos que vemos apenas começar. 
Assim, a escolha de pequenos grupos de crianças mostrou-se a opção mais eficiente. 

Delineou-se a seguinte perspectiva: comparar primeiramente uma escola pública e 
uma escola privada dentro de uma cidade urbanizada e desenvolvida. Depois, confrontar 
as observações com o mesmo enfoque em outra cidade de porte parecido, mas com 
diferente localização geográfica e cultural. Encontraremos diferenças marcantes na 
leitura destes livros ou será o livro sem texto uma leitura de possível “universalização”? 
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A primeira fase da pesquisa de campo realizou-se em Oeiras, conselho da Grande 
Lisboa. Uma escola pública outra particular foram escolhidas para a pesquisa, por 
mostrarem interesse no projeto apresentado e possuírem actividades nas áreas da leitura. 
Salientamos que não se apresentam grandes contrastes entre as escolas da região, podendo-
se considerar que a escola pública atinge uma população média economicamente falando 
e a escola privada atinge uma população mais abastada. 

No Brasil, o “campo” foi uma escola pública em um bairro de classe média e uma 
escola privada em um bairro de classe alta, ambos em Bauru, uma cidade de porte médio, 
com características urbanas e comerciais, localizada no estado de São Paulo, onde se situa 
o campus da Unesp. 

Actividades desenvolvidas no campo 

O contacto das crianças com os livros sem texto deu-se em dois momentos. O primeiro 
é o principal, feito em grupos pequenos de crianças seleccionadas, a que chamamos 
“actividade 1”. 

Para a “actividade 1”, uma seleção de crianças foi feita junto aos professores e/ 
ou coordenadores das escolas. Os pais das crianças escolhidas foram informados sobre 
o projecto e a eles foi solicitada a devida autorização de participação, bem como o 
preenchimento de um questionário para um levantamento sócio-econômico, além de 
dados sobre as actividades diárias da criança e sua relação com livros fora do ambiente 
escolar. 

A formação dos grupos de crianças caracterizou-se da seguinte maneira: 
a. 4 grupos em cada escola, com crianças pré-escolares de 3 a 6 anos, divididas 

por idade. A idade foi usada como elemento seletivo básico, incluindo-se as crianças 
disponíveis nas escolas contactadas. Preferimos crianças consideradas comuns, sem 
destaques intelectuais ou aquém dos parâmetros médios de desempenho. 

b. 5 crianças por grupo, número equivalente aos livros selecionados. 
c. Equilíbrio entre o número de meninos e meninas. Salientamos que a opção por 

pequenos grupos ocorreu por tratar-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, onde cada 
crianças deve ser observada. 

Delimitou-se também outras estratégias de trabalho a partir um “grupo piloto” 
experimentado de antemão, formado por 5 crianças entre 3 e 6 anos. São elas: 

a. Filmagem da actividade como forma de registro. 
b. Uso de um espaço conhecido das crianças, em ambiente escolar, para 

desenvolvimento das actividades. 
c. Ausência de professores nas actividades com os grupos pequenos. 
d. Actividades entre 40 e 60 minutos, dependendo da turma. 
e. Organização da actividade em dois momentos: observação livre dos livros e 

observação dirigida pela pesquisadora. 
Um segundo momento de observação foi chamado “actividade 2” e deu-se em sala 

de aula. As crianças observadas anteriormente em pequenos grupos inseriram-se em suas 
turmas habituais. Com as professoras da sala de aula, observaram um novo livro sem 
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texto e puderam ouvir e contar histórias com seus colegas. O objetivo de tal actividade 
foi observar o comportamento das crianças selecionadas para a “actividade 1” em seus 
grupos, verificando se houve ou não um destaque ou participação maior das mesmas em 
conseqüência da actividade anterior. Inevitavelmente as relações entre os professores e 
os livros acabaram por tornar-se um elemento de observação. 

Antes do desenvolvimento desta actividade em conjunto com o professor, salientamos 
que o mesmo foi entrevistado e orientado. Pôde também escolher o livro que usaria, entre 
4 opções diferentes, não usadas na “actividade 1”. A entrevista consistiu basicamente em 
coletar dados sobre as actividades da criança em sala de aula e sua relação com livros no 
ambiente escolar, bem como levantar a opinião e experiência dos professores sobre os 
livros infantis com e sem texto. 

Figura 19: Livros utilizados na Actividade 2 

Descrição metodológica da “Actividade 1” 

As crianças, da mesma idade, reuniram-se em grupos de cinco para verem e 
manusearem juntas os livros citados. Foram 4 grupos em cada escola. Esta actividade 
contou com duas fases. A primeira chamamos de “manipulação livre” e a segunda de 
“manipulação dirigida”. 

A actividade iniciou-se com a recepção das crianças por parte da investigadora, que 
lhes explicou a actividade e seu objetivo. As crianças foram colocadas como “ajudantes”, 
com a função de dar sua preciosa opinião sobre os livros. Elas fora postas à vontade 
com os livros já descritos anteriormente. Estavam livres para folhar, comentar, ver 
novamente se quisessem (“manipulação livre”). Procuramos atender às crianças apenas 
quando chamavam ou faziam comentários, os quais eram ouvidos e aceitos, sem nenhum 
direcionamento ou interferência no processo de leitura. Ajudamos na troca de livros e 
na verificação de que todos fossem vistos ou ainda em algumas dificuldades motoras (ex: 
reorganizar os livros após leitura – páginas dobradas, livros “desmontados”, etc). 

Ao final desse período, passamos à “manipulação dirigida”, onde cada livro foi 
visto juntamente com a investigadora. Procurou-se estimular as crianças a participar de 
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uma leitura coletiva do livro, com geração de narrativas. A opinião das crianças sobre o 
livro enquanto objeto também foi inquerida. Os estímulos variaram de livro para livro, 
e de turma para turma, devido ao interesse e participação demonstrados. Procurou-se 
promover a participação de todos, respeitando-lhes, porém, a vontade de falar. Essas 
sessões de leitura foram filmadas e posteriormente analisadas. 

Figura 20: Actividade realizada em escola de Oeiras/ Portugal no ano de 2007 

 

Figura 21: Actividade realizada em escola portuguesa – processo de registro 
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Figuras 22 e 23: Actividades realizadas em escolas de Bauru/Brasil no ano de 2007 

Descrição metodológica da “Actividade 2” 

Achamos importante uma visão destas crianças em sala de aula, bem como o 
aproveitamento da oportunidade de vislumbrar a relação de outras crianças e professores 
com livros sem texto. Assim, propusemos uma segunda actividade, aceita pelos 
envolvidos. 

Um novo grupo de livros foi apresentado aos professores das crianças participantes, 
em meio a uma entrevista dirigida por um questionário. Cada professor teve a liberdade 
de escolher um dos livros para uma sessão de leitura em sala de aula. A orientação dada 
ao professor foi permitir a máxima participação por parte das crianças. Não deviam 
“contar uma história”, mas permitir a criação das crianças sobre o texto visual oferecido. 
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As opções oferecidas constam da bibliografia activa. Como não era possível a filmagem 
de tal actividade, por questões ”legais”, a mesma foi observada e os fatos mais relevantes, 
destacados. 

CONCLUSÕES PRELIMINARES 

Estamos ainda numa fase inicial de análise de dados. Todas as filmagens têm sido 
vistas e revistas, de forma a apreender cada detalhe. Palavras, gestos, ações, expressões, 
tudo torna-se passível de nota numa observação qualitativa. Assim, o processo dá-se de 
maneira lenta e cuidadosa. 

Enfocamos por hora as observações feitas em Portugal, cuja contextualização do 
campo e metodologias empregadas já foram descritas. 

No momento, torna-se possível uma leitura preliminar do quadro, ou melhor, dos 
múltiplos quadros que se pintam diante de nós nesta experiência de integração com a 
criança e seus “mundos”. 

O ambiente escolar 

As duas escolas pesquisadas em Portugal valorizam o estímulo à “leitura”. 
No infantário público investigado, programas e projetos específicos são realizados. 

Foi lá que encontramos um aconchegante espaço de leitura, com estantes, livros, “puffs”, 
sofás e almofadas, que tornavam o ambiente atrativo aos miúdos. As salas de aula também 
possuem livros à disposição para as horas de actividades livres. A visita à biblioteca da 
freguesia, possuidora de um excelente espaço e rico conteúdo para o público infantil, é 
uma iniciativa freqüente por parte da maioria das professoras deste estabelecimento. São 
realizadas ainda outras programações, como a visita de contadores de histórias à escola, 
o empréstimo de 

livros, bem como a promoção por parte dos professores de actividades de leitura em 
sala de aula. 

No externato particular que pesquisamos também encontramos a valorização dos 
livros em sala de aula. Uma estante de livros encontra-se à disposição das crianças. Porém, 
não há uma biblioteca na escola. As iniciativas de leitura ficam a cargo das próprias 
professoras, também responsáveis por organizar os conteúdos pedagógicos a serem 
desenvolvidos. Não há programas ou projetos específicos de leitura que regem estas 
actividades, mas as docentes verificadamente desenvolvem a “leitura” e produção de 
narrativas. 

A actividade 1 

Os grupos dividiram-se por idade. Na escola pública o espaço utilizado foi a biblioteca, 
com uma mesa redonda e pequenas cadeiras ao centro, permitindo às crianças um bom 
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espaço e ambiente com os livros. Uma câmera com tripé foi posicionada de forma discreta. 
A conduzir a actividade, apenas a pesquisadora. Uma segunda pessoa operou a câmera, o 
que não pareceu interferir em nada no andamento da observação. A maioria manteve-se 
mesmo indiferente ao equipamento nos momentos de leitura. 

Os livros apresentados foram recebidos com entusiasmo pelas crianças. Algumas 
mostraram-se mesmo empolgadas, não conseguindo separar sequer um único livro 
preferido. 

Como já descrito, a chamada “Actividade 1” contou com dois momentos. Na 
manipulação livre as crianças viram cada um dos livros individualmente, porém com 
liberdade para expressar-se. Este momento decorreu com claro contraste entre crianças 
mais extrovertidas e outras mais tímidas. As mais extrovertidas não continham-se em 
ver os livros sozinhas. Havia a necessidade de compartilhar o que viam, numa interação 
espontânea e rica. Havia poucas perguntas a serem feitas ao observador. Não havia texto 
e parece que elas percebiam estarem livres para a criação. Das crianças mais tímidas, 
percebeu-se que a falta de expressão verbal não é sinômino de desinteresse ou falta de 
atenção. Muitas expressavam-se com olhares e sorrisos, ou mesmo através de dedinhos 
que apontavam e acarinhavam páginas e detalhes dos livros. Apenas uma pequena 
parcela de crianças apresentou momentos de distração ou desinteresse. Não houve uma 
criança que tenha permanecido o tempo todo alheia ou desestimulada. Todas chegaram 
até o final da actividade. 

Na manipulação dirigida, cada livro foi novamente observado de maneira coletiva. 
Neste período, as crianças expressaram suas opiniões (forma e conteúdo) e geraram 
narrativas em conjunto. O fato da ausência do texto foi percebido pela maioria das turmas 
pesquisadas (1 a 2 crianças por turma) neste momento. Ao serem questionadas sobre a 
possibilidade narrativa de determinado livro, algumas crianças achavam “impossível” a 
produção de narrativas usando estes livros: “mas não tem letras”. O exercício coletivo 
de criar histórias feito com as crianças após a observação livre levou-as a uma visível 
satisfação, pois afinal perceberam que o texto podia ser inventado. “Agora podemos 
escrever o texto no livro”, disse uma delas. Foi porém 

repreendida pela colega: “não se pode rabiscar os livros!”, lição aprendida com 
alguma professora cuidadosa... 

Dos livros utilizados, percebe-se potencial diferente para cada um deles. Todos, de 
alguma forma, foram apreciados. Enquanto alguns despertavam gargalhadas, outros 
levavam a questionamento e olhares curiosos. O livro Oh! foi sem dúvidas o que mais 
divertiu as crianças. Uma experiência particularmente interessante foi a criação de nomes 
e vocabulário que algumas crianças desenvolveram na observação livre, a partir do jogo de 
imagens que o livro proporciona. Já o livro “The Red Book” não atraiu muito as crianças 
na observação livre, enquanto que na criação coletiva, além de prender a atenção, rendeu 
explicações fantásticas para o elemento metalinguístico presente na história. 
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A actividade 2 

A chamada “actividade 2” é tida como complementar, criada para aproveitar a 
oportunidade de abertura demonstrada pelas instituições e educadoras. Com um primeiro 
objetivo de observar as crianças dos pequenos grupos em sala de aula, este momento 
acabou sendo mais útil para perceber a postura do professor com relação a livros dessa 
natureza. Houve dificuldades por parte dos professores em lidar com a ausência de texto 
e com a liberdade que essa ausência podia gerar para si e para as crianças. 

Neste contacto com educadores portugueses, que contou inicialmente com uma 
entrevista dirigida, percebemos a pouca ou nenhuma utilização de livros sem texto com 
os pré-escolares. Dos livros existentes na escola, nenhum apresentava essa característica. 
Apenas uma das professoras, da escola particular, conhecia um livro apresentado, dos 
nove usados entre as duas actividades: cinco nos pequenos grupos e quatro oferecidos 
para a escolha dos professores na “actividade 2”. A educadora referida era uma das únicas 
que utilizava intencionalmente livros e imagens (obras de arte, por exemplo) para gerar 
narrativas novas, desvencilhadas de um texto verbal. 

Como já dito, quatro livros foram colocados à disposição dos professores para 
escolha. Em Portugal, dos seis professores envolvidos nessa actividade, cinco escolheram 
o livro claramente mais linear e narrativo (Mouse Around), o que traria menos desafios. A 
maioria disse temer que as crianças não entendessem os demais. Apenas uma professora, 
do infantário público, utilizou um livro de narrativa menos convencional (Looking Down). 
Observando os resultados da actividade, foi sem dúvidas esta última a que extraiu maior 
criactividade das crianças, sendo que ela favoreceu essa experiência, criando um ambiente 
de fantasia na sala. Ela mesma havia imergido no livro. 

Por enquanto... 

O material coletado tem se mostrado rico. Nesta primeira vista d’olhos, essa riqueza 
se revela e aguça o desejo em continuar a exploração deste material. Novas idéias surgem. 
Mas já algo que se pode concluir é que a capacidade criadora da criança está à espera de 
estímulos criteriosos e bem cuidados. 

Uma boa produção imagética, aliada a boas idéias e conteúdo rico ajudam a criança a 
ampliar seus modos de ler e ver. Mudar, entre muitas outras coisas, o ângulo, a perspectiva, 
a técnica, o previsível, pode ser uma contribuição que os designers e ilustradores dão para 
que o leque de informação visual disponível à criança cresça e assim ela se desenvolva 
mais aberta para o novo, para a arte, para o mundo. 
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Bibliografia activa 

Seguem os livros sem texto utilizados para a pesquisa junto ao público infantil, nas duas 
actividades realizadas. 
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 GOFFIN, Josse (1995) Oh! São Paulo: Editora Martins Fontes, 2ª. Edição. 
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